POLSKIE CENTRUM SZKOLENIOWE „EXPERT”
ul. Nidzicka 38/2, 13-200 Działdowo
tel. +48513029901, +48793954769 e-mail: expert.szkolenia@wp.pl

www.expertszkolenia.pl

OFERTA SZKOLENIA

w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz
warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt
Aktualnie realizowany program uwzględnia obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku
przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 1099 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie
ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. Urz. UE nr L 303/1).
Cel szkolenia:
przygotowanie teoretyczne
Adresaci szkolenia:
 osoby zatrudnione w ubojniach zajmujące się uśmiercaniem zwierząt,
 osoby zajmujące się domowym ubojem zwierząt kopytnych,
 wszyscy inni zainteresowani.
Czas szkolenia: 6 godzin dydaktycznych (1 dzień)
Cena: 330 zł brutto
w przypadku dużej grupy lub szkoleń zamkniętych – DUŻE UPUSTY
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA WYSTAWIAMY STOSOWNE
ZAŚWIADCZENIA

Plan szkolenia: w załączniku
Najbliższe szkolenie: 03.03.2018 r. w godz. 09.00-11.00
Miejsce szkolenia: Rzeszów, ul Rzecha 2B (Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych)

Cena szkolenia zawiera:
 materiały dydaktyczne (książeczki),
 wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
 przerwy kawowe.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zapisanie się telefoniczne bądź przez naszą stronę
www.expertszkolenia.pl - zakładka „zapisz się” oraz dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości
50 zł na konto: 43 1020 3583 0000 3602 0115 3923, najpóźniej na 3 dni przed planowanym
rozpoczęciem szkolenia.

Program szkolenia z uboju zwierząt

l.p.

Nazwa zajęć edukacyjnych

Wymiar
godzin zajęć
edukacyjnych

1. Pojęcie dobrostanu i uboju zwierząt

0,25

2. Przepisy regulujące ubój zwierząt na terenie Polski

0,25

3. Warunki przemieszczania zwierząt na terenie ubojni

0,5

4. Szczegółowe warunki i sposoby stosowania urządzeń do ogłuszania
zwierząt

0,5

5. Szczegółowe warunki i metody uśmiercania zwierząt

0,5

6. Szczegółowe warunki i metody uśmiercania zwierząt futerkowych

0,5

7. Prawidłowe wyposażenie ubojni zwierząt

0,5

8. Kontrola Inspekcji Weterynarii nad dobrostanem w ubojni

0,5

9. Obowiązkowa dokumentacja prowadzona w ubojni

0,5

10. Dyskusja na tematy problemowe dot. uboju zwierząt

0,5

11. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1099 z dnia 24 września 2009 r. w
sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. Urz. UE nr L
303/1)
12. Ustalenia i podsumowanie szkolenia

1
0,5

Inne szkolenia i usługi:
1. Szkolenie osób w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt brojlerów.
2. Transport zwierząt.
3. HACCP.
4. Certyfikat kompetencji zawodowych.
5. Szkolenia zawodowe kierowców - kwalifikacja wstępna/przyspieszona bądź szkolenie
okresowe.
6. Czas pracy kierowców.
7. Obsługa tachografu analogowego i cyfrowego.
8. Pobieranie i analiza danych z pojazdu i kart kierowców.

